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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته
ف ه مصنا، ولمن أئمة اللغة تدور أقواله �ثیرً هو راع النمل، و ٍس مضى من یلقب �كُ مرَّ بنا في در 

ن، أبو ، �قول علي أبو الحس"النحاة اء ترجمته من "إنباه الرواة على أنباهجوهذا  ،محققو مطبوع 
، مصر ا من علماءا نحو�� لقة، �ان لغو�� ل، فإنه �ان دمیم الخِ مالحسن األزدي، �عرف �كراع الن

خلط المذهبین، مذهب النحاة  ".ط المذهبین، وأخذ عن النحو�ین البصر�ین والكوفیینخل
لغة ا في الو�ان إلى قول البصر�ین أمیل، وصنف �تبً "البصر�ین، والكوفیین، �عني وفق بینهما، 

م، و�تبه في مصر مرغوب  روى فیها عن أبي یوسف األصبهاني عن أبي عبید القاسم بن سالَّ
ه أر ل ، و�ان یورِّق تصانیفه، لما قلیل الخطأه حسًنا صحیحً و�ان خطُّ  ي المغرب،فیها، و�ذلك ف
 ."خط�ا في غیرها

 في غیرها.ق تصانیفه؟ لم أر له خط�ا معنى یورِّ  ما
 طالب:.....

 .ماذا
 طالب:....

د من ضَّ نَ من �تا�ه الم او �كل الكتا�ة إلى الوراقین، هللا أعلم، قال : "ورأیت جزءً �عني: �كتب أ
 "دالمنض"ه تصانیفوتصنیًفا سنة تسع وثالثمائة". من  خطه، وقد �تب في آخره أنه أكمل وراقةً 

 في اللغة �بیر على الحروف.
فظه لفق ما اتالمنجد فی"ا ملكته �تاب أ�ًض هاد، �قول شته، �تاب المجرد �غیر استهذا �قول: ملك
 ها هذا ملك�ًض على وزن األفعال، وأ ملكته و�تاب "األوزان" أتى فیه �اللغة " واختلف معناه

 ."ة الروا "إنباه القفطي صاحب 
ع النمل منسوب إلى هناءة بن ا ر "علي بن حسن الهنائي المعروف �ك وفي "معجم األد�اء" قال:
ا ما ذ�ر سنة ترك الوفاة وهنا أ�ًض هنا الوفاة هناك،  سنةمات، ترك  مالك، أبو الحسن اللغويّ 

 الوفاة.
 طالب:....

 ؟ماذا
 طالب:...

ا؛ ألنها غیر معروفة. "وجدت خطه على "المنضد" من تصنیفه، المهم أنهم تر�وها بیاًض  نعم،
سحاق الند�م، إر�د". ذ�ره محمد بن ثمائة متقدم العصر في أ�ام ابن دوثالوقد �تبه سنة سبع 

زد، قال: "هو من أهل مصر، و�ان �وفی�ا وأخذ عن البصر�ین، و�عرف �الرؤاسي قبیلة من األ
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صانیف �تاب "المنضد" �عني: غیر و�تبه �مصر موجودة مرغوب فیها". وقال غیره: "له من التَّ 
ثاء، إلى آخر  ،تاء ،�اء ،"أورد فیه لغة �ثیرة مستعملة وحوشیَّة، ورتَّبه على حروف ألف ."الند�م"

لة الغر�ب أمث"وله �تاب  ،ثم اختصره في �تاب "المنجز" ،المختصرة في �تاب "المجرد" روفالح
 و�تاب "المنظَّم". ،المصحَّف"أورد فیه غر�ب اللغة، و�تاب " ،"على أوزان األفعال

و معنا في الدرس الماضي استدالل اإلمام ابن دقیق العید على أن الحائض ال مر بنا أ :�قول
 علیه الصالة–لما ذ�رت قراءة النبي  -رضي هللا عنها–عائشة  �جوز لها أن تقرأ القرآن �أنَّ 

القرآن، وأ�ًضا  ، فدلَّ ذلك على أنَّ الحائض ال تقرأُ ات على �ونها حائًض للقرآن نصَّ  -والسالم
ف التي �أیدي صحالالمصحف �كون  استدالل شیخ اإلسالم ابن تیمیة بوجوب الطهارة لمّسِ 

ه إال ال ینبغي أن �مسّ  في أنه المالئكة ال �مسها إال المطهرون، فالقرآن �قاس علیه
 ون.المطَهر 

ن مما كون تألى قوَّة تأمل ونظر، هل �مكن والتي تحتاج إ ،استدالالت دقیقة جد� مثل هذه اال
 �جد الائشة اظر في حدیث عالنَّ  وذلك ألنَّ  ؛و تحر�مه أو إ�احتهب شْيٍء أو �ستدل �ه على وج

ل ه دلینَّ أعلى  العلم لم ینظروا إلى الحدیث على تحر�م قراءة الحائض للقرآن، وأهلُ  فیه داللةً 
حدیث ال ن الملطیف  لى استنباطٍ ل ابن دقیق لكالمه إنما هو راجع إقال: إن استدال لذلك، فقد �ُ 

لزم تُ ٌم شرعي یه حكا ال �قوى أن یبنى علللحدیث نفسه، وأن هذا االستنباط الدقیق جد�  ه راجعٌ أنَّ 
ارع في بیان األ ،�ه األمَّة عي ى حكم شر یبن ال �مكن أنحكام للعباد، فوأن هذه لیست طر�قة الشَّ

 .على مثل هذا االستنباطات الدقیقة التي قد تخفي على �ثیر من علماء األمة
حلكنَّه مر  ،�عني أنه قوٌل ملزم  دلیله في الوضوح �الشمس في را�عة النَّهار �عني هذه ال ، جِّ

ح  ومعلومٌ  لى ألقوال عا حدِ  الظنِّ أل، و�دین هللا �ه، وقد تكون غَلَبةُ لد�هأن المجتهد �عمل �ما یترجَّ
ه �لعمل ح، وهو المظنون عنده، و�جب علیه ااجِ �كون هو الرَّ  غیرِه إنما هي �شيٍء �سیر، وحینئذٍ 

ت صوص التي جاء فالداللة لیست في الوضوح مثل داللة �ثیر من النُّ وعلى من �قلِّده، و�الَّ 
ثم  ،لتهي أدونظر ف ،ورأى، نظر في األقوال كم، لكنَّ المجتهد إذا جمع بین األدلَّةقصًدا لبیان الحُ 

رب «صحیح یِره، وقد جاء في الحدیث اله ال ُیلَزم �فهم غترّجح له ولو �شيٍء ال یلوح لغیِره؛ ألن
 .»ٍغ أوعى من سامعمبلَّ 

ك مام مال اإلنَّ أی�ا، ال �عني أنه إذا استنبط عثم صار شاف ،ابن دقیق العید في أول أمره �ان مالكی�ا
افعي و لما في ذا خفي على مالك وفهمه ابن دقیق العید في أول األمر، أو لماذا خفي على الشَّ
 الحت إلى اآلن، وتسمعون أقواًال  اوتجدون �اب االجتهاد مفتوحً  ،»رب مبلٍغ أوعى من سامع«

ل علیه ف ي �ل ألهل العلم ال سیَّما في بیان وجه االستدالل من ال..، ال �كون هذا هو المعوَّ
حً  وجه  لقوٍل على آخر. افي الحكم، هذا �كون مرجِّ
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واج�قول:  هر دْفِع مالَّ بورفض والده مساعدته إ ،رجٌل �سكن مع والده ولم �جد وظیفة وأراد الزَّ
واج فقط، فهل �جوز لهذا الرجل األخذ من الز�اة؟  الزَّ

 وما ال یتم إال �ه حاجة أصلیَّة.نعم، الزواج وما یتبعه 
 إلنفاق علیه وعلى زوجته؟ذا الرجل مساعدته �كل ما �حتاجه واه وهل �جب على والد
لیق سعة، لكنه �المعروف ال ینفق نفقة ال ت و�ان منا على ذلك، قادرً �ان نعم �المعروف، إذا 

اب، �عني أكثر من حاجته....بهذا ال  شَّ
حبه وص لى آلهنبینا محمد وع وسلم و�ارك على عبده ورسوله، الحمد هلل رب العالمین، وصلى هللا

 أجمعین، أما �عد:
 قال -ل عمرانآآ�ة –لمَّا ذ�ر اآل�ة  -فیانسحدیث قصة هرقل مع أبي –ففي الحدیث الطَّو�ل 

خُب وارتفعر عنده غ من قراءة الكتاب �ثُ وفرَ  ،"فلما قال ما قالأبو سفیان:  واُت ت األصالصَّ
ني بافه ملك ه �خبي �بشة؛ إنَّ ُر ابن ألقد أِمَر أم :-خرجناحین أُ –ألصحابي  وُأْخِرْجَنا. فقلتُ 

 . موقًنا أنَّه سیظهر حتى أْدخل ُهللا عليَّ اإلسالم" األصفر، فما زلتُ 
اني: الكرمقال �ما  . ما قال، أي: من السؤال والجواب.قال أبو سفیان: فلمَّا قال، �عني: هرقل

بي لتي وجهها هرقل إلى أما قال من السؤال والجواب" األسئلة ا :قال "قال هرقل فلما قال ما
 . وقال ابن حجر: "قال ما قال، من هذه"وعقَّب علیها هرقل ،وأجاب عنها أبو سفیان ،سفیان

ة �الم الكرماني، وقال ابن حجر: "�حتمل أن �شیر بذلك إلى األسئلولو وجه بهذا  األسئلة" 
ة الذي ذ ،�ما قال الكرماني ،واألجو�ة د، ور �ع�رها ابن النَّاطو�حتمل أن �شیر بذلك إلى القصَّ

 والضمائر �لها تعود على هرقل". 
د العائ: "قوله: ما قال، جملٌة في محلِّ النصب؛ ألنها مفعول قال، وما: موصولة، و و�قول العیني
 ره: ما قاله من السؤال والجواب".محذوف تقدی

ة اإلى  وهو اإلشارة اثانیً  �عني �الم العیني یلتقي مع �الم الكرماني، و�ز�د ابن حجر احتماًال  لقصَّ
 ور �عد، ستأتي إن شاء هللا تعالى.الذي ذ�رها ابن الناط

 تاب النبوي الذي �عث �ه ِدحَیة"."وَفَرَغ من قراءة الكِ 
�قول النووي: "هو �فتح الصاد والخاء، �فتح الصاد  الصخب" "كثر عنده الصخب" ه"كثر عند

خُب" ین .والخاء". قال أهل اللغة: "الصخب والسَّ ، �قال: منه "اختالط األصوات .�الصاد والسِّ
اٌب". و� الكرماني: "روي بدله: اللجب، اللجب"  قولَصِخَب �فتح الصاد و�سر الخاء فهو: َصخَّ

یاح واضطراب موِج �اء، "وهو �معناه" وفي القاموس: "اللجبُ  ،جیم ،الم َكٌة: الجلَبُة والصِّ : محرَّ
ت، وفي وجیٌش لِجٌب: ذو َلَجب". ذو جلبة، واختالط أصوا�فرح". �عني: َلِجب " البحر الفعلُ 
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خب � ا بدل الصاد، وضعفَّه �ًض الخاء والمعجمة، و�قال �السین أفتح الصاد و عمدة القارئ: "الصَّ
 تأتي في �ثیٍر من األمثلةوٌم أنَُّه في �ثیٍر من األمثلة، الخلیل". ضعف إبدال الصاد �السین، ومعل

ین والزَّاي.اللفظُة �الحروف الثالث راط �الصاد والسِّ  ة: �الصِّ
اد، "وهو اختالط األصوات وارتفاعه ،"ضعَّفه الخلیل". ضعف السین  ال ا، وقوحینئٍذ تتعیَّن الصَّ

خب هو: أصواٌت مبهمة ال ُتفَهم" أصواتٌ  ن الب "النها�ة"فهم، "وفي مبهمة ال تُ  أهل اللغة: الصَّ
صخب "في حدیث  ِخَب في حدیث �عب". �عني مادَّ البن األثیر: َص  "النها�ة"األثیر، وفي 

 كعب".
ة هَي التي یدوُر علیها -في �تب اللغة-اآلن مبنى المواد  م في الكال األفعال، َصِخَب، هذه المادَّ

 غیرهماو البن أثیر  "النِّها�ة"وفي  "القاموس"المصدر، �یف �قول في  :كتِب اللغة مع أنَّ األْصل
َخُب، فیبنون مواد و �قولهم اللغة والغر�ب �لكتب  ى لكتب علان: "المادة: َصِخَب" ما �قولون: الصَّ

 و�ونه أصًال  ،مشتقَّاتالاألفعال، وال یبنونها على المصادر التي هي أصل األفعال، وأصُل 
ي ل التوال ُیبَنى على األصل؟ المفترض تبنى على األصو  ،لهذین انُتِخب، فلماذا یبنى على الفرع

ى معرفة إل لةع عنها جمیع المشتقَّات �ما في ذلك األفعال، أو أنَّ الفعل وسیرَّ فَ تُ  ثم ،هي المصادر
در �األول. المص لیسولذلك �قولون: المصدر ثالُث تصار�ف الكِلَمة،  األصل الذي هو المصدر.

ثم مضارع ثم تأتي  قبل أن تأتي �فعل ماضٍ  ا، �یف تستخرج مصدرً ثالث تصار�ف الكلمة
 م ال؟أ�المصدر، صح 
 طالب:..........

 ین؟أ
 طالب:...

 �یف تستخرج المصدر؟ من الفعل. أنت
 طالب:....

 ور أم ال؟والفعل مأخوذ من المصدر، هذا الدَّ 
 طالب:....

 ،ألمورسبة لتقر�ر مثل هذه اتأخذه مباشرة، هذا مهم �النِّ و لكن ما �مكن أن تأتي للمصدر األصل 
اضي مصدر إالَّ �عد أن تعرف المال، وال �مكن أن تعرف في �تب اللغة في مواد على األفعال ما

ل، �قولون: المصدرُ  :ثم المضارع ثمَّ المصدر، لذلك ما �قولون   ار�فتص ثالثُ  المصدر هو األوَّ
 الكلمة.

 ِهَم �ْفَهُم َفْهًما. �یف؟، َضَرب �ْضِرب ضْرً�ا، فَ اَصِخَب َ�ْصَخُب َصَخبً 
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 طالب:.....
ب م وخالص ونقول: مذهین الذین یرون أنَّ الفعل هو األصل، ونسلِّ الكوفی هذا �قوِّي مذهبَ 

 ین هو الرَّاجح؛ ألنَّ هذه... الكوفی
 طالب:....

 ماذا؟
 طالب:....

مكن �ما �مكن، ما ن، الذین بنوا على األفعال بناًء على مذهبهم، و أو نقول: �ل أهل اللغة �وفی
 أن ُ�قال بهذا.

فیین من خالل هذا فقط، �عني ضرب مأخوذ من الضرب أصله، رجَّح مذهب الكو مكن أن یُ وال �ُ 
َخب، نقول: هل یلزم الدور في مثل هذا أو نقولالأصل المادة:  إن  :َضْرب، وأصل مادتنا: الصَّ
بل �كون المصدر في الوجود ق على هذه المواز�ن، وال یلزم أنْ  راكیب عند العربهذه هي التَّ 

لوا: )) قا((هللا مصدر، هذا مشتقّ لوا في لفظ الجاللة ((هللا))، ا قاالفعل، ما یلزم. �عني: نظیر م
 م هللا أو األلوهیة؟ هم متقدِّ ة أو األلوهیَّة، أیُّ وهَ ، من األلَ مشتقّ 

و أصدر تّق قبل الم�عني هذا تمر�ر لألوزان اللغو�ة هذا الكالم، وال یلزم من ذلك أن �كون المشْ 
بله ًدا قو �ونه هو األصل أن �كون موج ، وال �عني أنَّ أن تكون أوزانهم منضبطة �عده، المقصود

 أو �عده. 
 طالب: ما معنى...

عل، جمیع المشتقات تؤخذ منه، و�ونه أصًال لهذین انتخب، للفعل والمشتق: اسم الفا أنَّ  ؟كیف
 خوان.فونا �ا إسعوالمشبه، وغیره، أفعال التفضیل، أواسم المفعول والمبالغة، 

 المصدر هو األصل... �كون  طالب: أال �مكن أنَّ 
 �یف؟ ؟الأم األَمُة ر�َّتها، صح  تلدَ  ما نتوصل إلیه إالَّ �عد معرفة الفعل، من �اب أنْ 

 طالب:....
في أول األمر قبل ثالثین سنة، أو  �ان األمة ر�تها، �عني �كون من هذا الباب، من �اب أن تلدَ 

�لها قسم واألصول الثالثة ة والعقیدة، لسنَّ أكثر، أصول الدین قسم في الشر�عة، أصول، الكتاب وا
ر�عة تعنى �الفروع، واألصول قسم في الفرع، �عني: �عة فرع، الشَّ رِ ومعروف أن الشَّ  ،من الشر�عة

ر في یوم من األ�ام أن وجود مثل هذه األمور في الواقع وفرضها في الواقع، ال �عني أنَّه یُ  تصوَّ
قوعها، �عني و لكن هذه أمور متصور  !لولده، ال یتصور دٌ لا، �معنى أن األب و األصل �كون فرعً 

رس ن أصول الدین الكتاب والسنة والعقیدة تؤخذ من الفروع التي تدن �قال: إ: ال �مكن أمن وجه
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فالناشئة  ،ن مسائل إدار�ة وتنظیمیة متصورة؛ ألنه وجدت قبلهافي الشر�عة، ما یتصور هذا، لك
 ؟علیها، ونظیره مثل ما عندنا: تلد األمة ر�تها، �یف تلد ر�تهاحضن المتقدم الاألخیرة تعیش في 

 الكالم في هذا طو�ل ألهل العلم.
ى ه إللون �ون إلى المصدر، یتوصَّ لُ نعود إلى اعتماد اللغو�ین على الفعل؛ ألنهم �الفعل یتوصَّ 

�لها المشتقات  المصدر، و�ون المصدر ثالث تصار�ف الكلمة، ال ینافي �ونه األصل؛ ألنَّ 
لفعل من أن نتدرج من اال بد ف نعرف المصدر أنْ  ،ؤخذ منه وتشتق منه، لكن إذا أردنا المصدرتُ 

ة فالماضي إلى المضارع ثم المصدر، وهذه أمور اصطالحیَّة، أمور اصطال ي حیَّة، وال مشاحَّ
 االصطالح.

 یس �فظٍّ ل يمحمٌد عبدِ  :وراة في التَّ  "َصِخَب، قال: في حدیث �عٍب، قالفي "النها�ة" ال بن أثیر 
اب، خُ وال غلیظ، وال َص  خب: الضجة السَّ خب و صَّ الوٍب في األسواق، وفي روا�ٍة: وال صخَّ

 ".وفعَّال للمبالغة وفعول ،واضطراب األصوات للخصام
غة، خوان، فِعل صیغة مبالنتهي �ا إاالشكاالت ما تفَفِعل، �لها صیغ مبالغة، و فعَّال مفعول 

 لحذرمنه ا ، �عني ما الفرق بین َحِذر وَحاِذر؟ َحِذر مبالغة، وحاذر �حصلُ وفاعل بدون مبالغة
�ادة ز من غیر مبالغة، طیب هم �قولون: ز�ادة المبنى تدل على ز�ادة المعنى، والفاعل حاذر فیه 

 ز�ادة المبنى؟ ذهبتین أعلى المبنى على حذر، 
نیة بت جم �لما قلَّ عْ فعل، وفي المُ ن أبنیة المصدر قد تكون أكثر من بنیة الإ :ما �قال�قول: 

 ن �ان�قال هذا، و� �عني �مكن أنلهذا یذ�ر الفعل نیا�ة عن مصدره. ، فهالكلمة سهل ترتیبها فی
 ن �الثالثي ثم الر�اعي ثم الخماسي، من األفعال. و�ؤ�ده أنهم یبدأو  ،ُ�عد فبه

 ا لكم: إن هذا مجرَّد اصطالح.على �ل حال قلن
ال دون األفعشار استعمال األفعال عن المصادر، فالكالم �ستقیم �األسماء و �كون هذا �سبب انت

 المصادر، وال �ستقیم �األسماء والمصادر دون األفعال.
اب للمبالغة، ومنه حدیث خد�جة، حدیث خد�جة  :صخوب، وفعَّال :قالوا: وفعول ال «صخَّ

َرت خد�جة �قصر من قصب في الجنَّ  »صخب فیه وال نصب فیه وال  بَ خَ ة ال َص �عني ُ�شِّ
 ارتفاع أصوات، �خالف ما �عیشه النَّاس في العصر الحاضر أكثر من ذي هما فی :نَصب، �عني

خب واللجب والتشو�ش �حیث ال یرتاح اإلنسان في بیِته ال سیَّ  ذا إما قبل، البیوت مملوءة من الصَّ
 ومتفرعة.كانت األسرة �بیرة 

 طالب:......
 ؟ماذا
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 طالب:.....
ت بهذا القصر، فمعناهمفهوم الخبر أنَّ  قول:نعم، � ها �قصر لغیر  أنَّ القصور األخرى  :ها ُخصَّ
 ...-مثًال –عمر 

 طالب:....
 فیه صخب. -علیه الصالة والسالم–الذي رآه النبي 

ما  یس فیهاال مفهوم له؛ ألنَّ داَر النعیم ل ا�اشفً  اما یتصور؟ هذا �كون وصفً أم ر هذا وَّ َص تَ یُ 
ر، و  رات.الصَّ ُ�كدِّ  خُب من المكدِّ

 طالب:....
خب لیس من اللغو، وال یلزم الصَّ  لكن قد �كون  ]،٢٥[الواقعة: َتْأِثیًما} َوَال  َلْغًوا ِفیَها َ�ْسَمُعونَ  {َال 

ة علمی ا، �ما لو فتح المجال للمناقشة مع األقوام في آٍن واحد، یبحثون مسائلمنه أن �كون لغوً 
 ن قرآًنا، ولیس �اللغو،مجموعة �قرأو وقد �حصل هذا الصخب من  ،وتكثر أصواتهم ،اته�أدلَّ 

 �حصل.
 طالب:......

ب خلصَّ الكن ال یلزم منه أن �كوَن عنَد غیِرها في قصورهم شيء من  ،هذا تبشیر لها ال شكَّ أنَّ 
 لحدیث؟واللغب، وحدیث أم أ�من وهي تصَخُب. من یذ�ر ا

"وحدیث أم أ�من وهي تصخب وتذمر علیه". أو  :حدیث أم أ�من، هذا في "النها�ة" البن اثیر
ت رتفعوا"، هار، أي: صیَّاحون فیه ومتجادلون تتذمر، تتذمر. "وفي حدیث المنافقین: ُصُخٌب �النَّ 

سكون و الهمزة،  �فتحقال: وأخرجنا،  ،"وأخرجنا". ، �عني: بذلك بهذا الصخب الذي ذ�ر"األصوات
 ".زاد في "الجهاد": حین خلوت بهم ،"ن أخرجنافقلُت ألصحابي حی"الجیم، أي: من مجلسه.  

 ؟ماذا
 خرجنا، حین أخرجنا. أُ 

 طالب:....
 وقلت"ال، "وُأخرجنا: �ضم الهمزة، وسكون الجیم. �ضم الهمزة وسكون الجیم، أي: من مجلسه، 

في  خرجنا، في الموضع الثاني، و�الفي �عض الروا�ات: حین  ،"خرجناألصحابي حین أُ 
همزة تح ال، �فلقد َأِمروا�ة التي معنا أخرجنا. "زاد في "الجهاد" حین خلوت بهم، الموضعین في الر 

د اني: "لقالكرم ، أي: شأُن. لقد أِمَر أْمُر ابن أبي �بشة. �قولأمرُ و�سر المیم، أي: َعُظَم وَ�ُبر. 
 للقسم المحذوف، أي: �هللا"أِمر، جواٌب للقسم المحذوف، أي: �هللا لقد أِمَر، جواٌب 

ر في �الم أبي سفیان الَقَسم �اهلل أن �ُ �مكن  ال  .حال شرِ�هِ  -جل وعال–قدَّ
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 طالب:....
 نعم.

 طالب:....
 : �هللا؟�حلفون 

 طالب:.....
ت و في وقفي وقت التحمُّل أقیل: �حلفون �غیِره. لكن هذا القسم المقدَّر من ِقَبِل أبي ُسفیان، 

 .ء مسلمل مشرك، وفي وقت األدااألداء؟ في وقت التحمَّ 
 طالب:....

لفظ الجاللة، لكن اإلشكال عندهم في الرحمن  -جل وعال–مشكلة في اسم هللا  مهو ما عنده
 -وعال جلَّ –ن هلل هذا غیر ممتنع حتَّى من الكاِفر؛ ألنَّهم �عترفو م. أقول: تقدیُر القَسم ب�ِهللا الرحی
رلاالقسم -�و�یَّة، لكن یبقى أنَّ هذا القَسم هل ِقیَل �الرُّ  حال - لتحمُّل، هل قیل في وقت ا-مقدَّ

 یان؟ُسفْ  و في حاِل األداء، �عدما أسلم أبوأ -كون أبي سفیان �افًرا، حال �وِن أبي سفیان �افًرا
 طالب:.....

ي وقِت قوَل فهذا دلیٌل على أنَُّه، على أنَّ ال "قلت لصحابي حین خلوُت بهم: لقْد َأِمر"، نعم
ار َم وص، هو �فتح الهمزة و�سر المیم، فعٌل ماٍض ومعناه: َعظُ رَ أمِ  التحمُّل وحال الكفر. "لقد

ْمُر، �عني: ِمَر أَ أَ عُله، األمر الثَّاني هو فاو ه: الكثرة، ُ�قال: أِمَر القوم، إذا َ�ُثَر عددهم. أمًرا، وأصلُ 
 أرمه وشأُنُه.  مَ ظُ عَ 
ا ألهل العلم وطو�ل �قول الخابن أبي �بشة" مع - رَوى طَّابي: "كبشة فیما یُ ". في �الم �ثیر جد�

ل أن  ًشا في َف قر�ْ "فیما ُیرَوى رجٌل من ُخزاَعة، خالَ  -�قول: أبو �بشة، لكن هكذا في المطبوعاألوَّ
ْعَر، و�اَن المشر�وَن ینسبون رسول هللا  لى إ -سلمو صلى هللا علیه –عبادِة األصنام، وعَبَد الشِّ

ین". اتشبیًها له لمخالفته إ�َّ  ؛أبي �ْبشة ارة واب العبعني ص�ُهم، تشبیًها له لمخالفته إ�َّاهم في الدِّ
 خالفته إ�اهم أو لمخالفتهم إ�اه؟أن �قال: لم

ل نَّ األإ :. فعندنا مخاِلف وعندنا مخاَلف، هل ُ�مكن أن ُ�قالأشرنا إلى هذا في درٍس مضى و هوَّ
فه ذي �خالوهو الحق؟ فال ،إلى األصلُیرجع  :مخاِلف أو ُ�قال �عدُ  ، والذي �أتي المخاَلف والثاني

 اَلف، والذي �جعلنا نثیر مثل هذا...والذي �ستمسك �ه مخ ،مخاِلف
 طالب:....

 من جاء �عدهم وقبلهم؟�عني خالفهم م
 طالب:....

 جاء �عدهم رجعنا إلى قول الثاني.من 
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 طالب:...
�ان  المتأخر�ن، إنمن خالفه من المتقدمین أو من  هنعم، لكن ال �ضر  ،هو الحق على الحق

 .قوالنقصده من المتقدمین �صح الكالم، و�ن �ان القصد من المتأخر�ن التقى ال
 طالب:...

ر في �عني في أ�ام الطلب في حال الصبا في الصغ ذي �جعلنا ننتبه لمثل هذه األمور؟ما ال
سائل فهذه م :نقرأ �تاب "مسائل الجاهلیة" على واحد من الشیوخ، فقرأنا عنوان الكتابالمتوسط، 

، ال: الالجاهلیة، فرد علینا ق هلَ أ  - علیه وسلمصلى هللا–هللا  الجاهلیة التي خالف فیها رسولُ 
من  كثرفي ذلك الوقت ما یتصور اإلنسان أ أهُل الجاهلیَّة، -صلى هللا علیه وسلم–رسوَل هللا 

م أو تأخَّ والذي ُ�خاِلفه مخالف سواءً  ،ن العبرة �األصلإ :هذا، لكن اآلن هل نقول نقول:  ر، أو تقدَّ
ر م والتأخُّ م و�خالفه من جاء �عده؟ ،العبرة �التقدُّ  فاألصُل متقدِّ

 طالب:.....
 م.فلمَّا أِ�س منهم خالفه ،هو �ان �حبُّ موافقَة أهِل الكتاب، �حبُّ موافقة أهِل الكتاب

 طالب:.....
َعر، نعم. قَ رْ فلما أ�س منهم خالَفُهم، مثل مسألة فَ   الشَّ

 طالب:....
د الُمَراد هَو الوْصف �المخاَلفة، هل هي مذمومة مطلًقا  نعم، �قول: ها بي ُیراد و تأتأالذي �حدِّ

 الذَّم أو ُیراُد بها المدح؟
ة، مودَ فُة محفالمخالَ  ف مذموم، و�ْن خاَلف ومعه الحقّ على حسب المخاَلف، إن �ان الحق فالمخالِ 

ي نین ومحصنات، الذ�ور �أتي �اسم الفاعل واإلناث �أتمحص -تكلمنا فیها-وذ�رنا في مناسبة 
: ا �قولون مَصن، حْ �قولون: مُ  -مثًال –�اسم المفعول، والفقهاء حینما �عرِّفون مْن �جُب علْیِه الرَّْجم 

حِصن فین �ُ َصن، مع أنَُّه في �اِب المفاعَلة �لُّ واحد من الطر حْ ِصن، الثیِّب �قولون له: مُ حْ مُ 
و هحِصن المُ  ٌن محَصن في آٍن واحد، لكن إذا تأمَّلنا النُّصوص وجدنا أنَّ اآلخر، فهو محِص 

 حَصَنة هي المرأة. الرجل، والمُ 
 طالب:.....

مقتضى امتثال األمر أن تكون مخالًفا لهم، والخطُب سهل، �عني: األمر سهل، ، »خالفوا« :�عني
 مذموم مطلًقا أْو ال؟  -لفُظ المخاِلف-هِم المخاِلف، هل هو مذموم لكن على حسب فَ 

لمخالفته إ�اهم في الدین، ومعنى أِمَر: َعُظَم وارتفع، وأصله الكثرة، �قال: أِمَر القوم إذا له "تشبیًها 
الشيء �معنى: �ثَّْرُتُه، �قول النووي: وأمَّا أبو �ْبَشة، فقیل: هو رجٌل  كثر عددهم، و�قال: أمَّْرتُ 
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ْعرَ   صلى هللا علیه–فشبَّهوا النبي  یوافقه أحٌد من الَعرب على ذِلك، مول ،من ُخزاَعة �اَن �عبُد الشِّ
�نا عن الز�یر  �ه؛ لمخالفِتِه إ�َّاهم". -وسلم لمخالفته إ�اهم في دینهم �ما خالفهم أبو �ْبَشة،  "روِّ

وا و�نََّما أراد -ى هللا علیه وسلمصلَّ –بن �كار في �تا�ه "األنساب" قال: لیَس ُمراُدُهم عیَب النبي 
َد التَّْشبیه، و�نم من  -صلى هللا علیه وسلم–جّد النبي  :أبو �بشة ا أرادوا مجرَّد التَّشبیه، وقیلمجرَّ

ه، قاله ابن قتیبة وغیُره  .قَبِل أمِّ
ى صل–في معنى نسبة قر�ش رسوَل هللا  النسا�ة وفي شرح ابن �طَّال قال أبو حسن الجرجاني   

ْذ لم  له؛ إوتغیِّر اسَمُه عداواةً  ،قال: إنما �انت تدعوُه بذلك إلى أبي �بشة، –هللا علیه وسلَّم 
أم  بن عبد مناف بن ُزْهَرة أبو آمنة و�ان وهبُ  -صلوات هللا علیه–�مكنهم الطَّعن في نسبه 

منة آزهرة أبو  ُیدَعى أ�ا �بَشة، و�ان وهُب بن عبد مناف بن -صلى هللا علیه وسلم–رسول هللا 
ارِ ن عمرو بن ز�د بن أسد الناُیدعى أ�ا �بشة، قال: و� - علیه وسلمصلى هللا–أم رسول هللا  ي، جَّ

اِري أبو سلمى أم عبد المطَّلب ُیدعى: أ�ا �بشة، و�ان او� ي فن عمرو بن ز�د بن أسد النجَّ
ِه  المیعل–أجداده من قبل أمِّ لصالة اعلیه  –، و�ان أبوه من الرضاعةأبو �بشة -ه الصالُة والسَّ

ْعِدي.  -والسالم  ُیدعى أ�ا �بشة، وهو الحارث بن عبد العزَّى بن رفاعة السَّ
 جدادأ َة وهو الحارث �عُض أجداده، �عضإلى أبي �ْبشَ  -علیه السالم–قال ابن قتیبة: إنما نسبه 

ْعرَ  ْعَر ألحد". ألحٍد قبله. "  ولمأمه؛ ألنه رجٌل عبَد الشِّ ي ا فعله فوجعلو تعرف العرُب عبادة الشِّ
ین، فلما جاءهم رسو ذلك شذ  دینهم �ما ال �عرفونه من -صلى هللا علیه وسلم–هللا  لوًذا في الدِّ

 -لسالماعلیه –ودین آ�ائهم شذَّ عنهم في ترِك عبادِة األوثان، ودعا إلى دین هللا ودین إبراهیم 
 بادة الشعر". انتهى من ابن �طال.شبَّهوه �أبي �بشَة في شذوذه في ع

عر أبو �بشة، لقبوه �أبي �بشة سمیةاآلن سبب التَّ  و عر أه عبد الشألنَّ  ؛األولى لمن عبد الشِّ
وه قبُّ ل -المعلیه الصالة والس–حفظوا له هذه المخاَلفة، و�نیته محفوظٌة ثابتة فلمَّا خالفهم النبي 

 �ه، أو �نَّوه بها؟ 
هل  لمخالفة، لكنالوجود  �ابن أبي �بشة -ه الصالة والسالمعلی–�عني: معروف أن تلقیب النبي 

 :وقیل"اني: تلقیب هذا الجد �أبي �بشة لوجود المخاَلفة أو هذه �نیته الحقیقیة؟  �نیته، وقال الكرم
 ،-لَّمیه وسصلى هللا عل–أبو �بشَة عمُّ والِد حلیمة مرِضَعِته  :أبو �بشَة عمُّ والِد حلیمة، وقیل

لى غیر نسبتِه إبا له مجرد التشبیه و�ما عداوًة وتحقیرً ا لمجرد التشبیه، و�نما قالوه إما لمَّ إِ و�نما قالوه 
 نسِبِه المشهور، وفي "مصابیح الجامع" ابن أبي �بشة".

 معناها؟  ما ،اآلن �بشة �التأنیث
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 طالب:....
الذ�ر من الضأن، ه ؟ �بشة، الكبش معروف أنَّ ءما تجي ء أم جيمثل ما تقول: تیسة، تجي، ت

 ما معنى �بشة؟ 
 طالب:.....

 ماذا؟�بشة،  بُ قل
 طالب: �بش القوم.

 طیع أن تقول المرأٍة أنها: رجلة.لكن �بشة، تست
 طالب: ورد في �عض الطرق ....

 ؟ء�بشة، تجي �یفسمها �بشة، �عني بنته ا
نَّث هي موجودة وال ُ�جادل فیها أحد، واللفظ موجود ومقطوع بوجوِده، لكن �یف ُ�قال: �بشة مؤ 

 ؟الكبش: شاة، من غیر لفظهالكبش ومعلوٌم أنَّ مؤنَّث 
 طالب:.....

 .الكبش
 طالب:....

اة إذا �ان فیها من ِصَفات الَكْبش �ْبَشة، �ما أنَّ المرأة إ يء ن فیها شذا �اال، قد ُ�طَلق على الشَّ
 ِجَلة من النِّساء.رَّ المن صفات الرِّجال، َرِجلة، صارت 

 طالب:.....
 ننقل من؟ للبدر الدمامیني، هذا انتشر قر�ًبا وصرناأظن هذا واضح، هذا، في "مصابیح الجامع" ل
ر، "ابن أبي �بشة یر�د النبي   ة اسمٌ ي: �بشقال ابن جنِّ  -صلى هللا علیه وسلم–منه، لمَّا تیسَّ
 ْجز،وَ كوال: واسمه بِش من غیِر لفِظِه، وقال ابن مامرتجل لیس �مؤنثِّ الكبش؛ ألن مؤنَّث الك

 ابن غالب". وحة فجیم ساكنة فزاي،بواو مفت
ألسماء اكوال" من أشهر �تب ضبط ماذا؟ "اإلكمال"، "اإلكمال البن ما�تا�ه  ماذا؟كوال، في ابن ما
 . ةوالمفترق ةالمتفق
قال ابن  مرتجل لیس �مؤنث الكبش؛ ألن مؤنَّث الكبِش من غیِر لفِظِه، �بشة: اسمُ  :ابن جنِّيقال 

غالب".  ، ابنساكنة فزاي مفتوحة فجیمٌ  بواوٍ  والزاي. " ماكوال: واسمه َوْجز". �الواو والجیم الساكنة
 َجّز، َوْجز، ولها نظائر وغیره. وجز، مثل الجز، ابن سعد العشیرة

 �نْ و لكلمة: ابن أبي �بشة في إسالمه،  -رضي هللا عنه–هل �جوز أداء أبي سفیان �قول: 
 ؟كان قالها أوًَّال وقت �فره
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 هُ  أداؤُ  �صحُّ عنه ابن عبَّاس؛ ألنَّه �صّح تحمُّل الكاِفر، لكن الر �عدما أسلم، ونقله هو أدَّى الخب
ب �قرأ في صالِة المغر  -علیه الصالة والسالم–ما سمع النبي كما في حدیث جبیر بن مطِعم، ل

نَّ  عد ة ��سورة الطُّور حال �فره، قبل أن �سلم، لما جاء في فداء أسرى بدر، ثم أدَّى هذه السُّ
حیحین وغیِرهما. نه وخُ إسالِمه فحِمَلت ع  رَِّجت في الصَّ

بي ُر ابن أ أمْ اآلن هذا تحمَّل في حاِل ُ�ْفِره وأخبر عن نفْسه أنَُّه قال في ذلك الَوْقت: لقد أِمرَ 
وال  ،اِصلالح ما هو مجرَّد تصو�ر للواقعكبشة، فكونه قالها في حال �فره، ونقلها �عد إسالمه، إنَّ 

ان �ن �الٍم سان م�عَد إْسَالِمِه، فكون اإلنسان ینُقل ما حَصل. لو تاب إن �عني بذلَك أنَّه ینِبُذه �ه
لیه، عتاَب و  ،منَّ علیه -وعال جلَّ –�قوُلُه، ثمَّ �عَد ذلك یذُ�ر في مجِلس من المجاِلس أنَّ هللا 

 ى.تبنَّ یمن جدید أو  ، هو �حكي حكا�ة ال �قرّ وهداُه ألنَّه �ان �قول: �ذا قْبَل ذِلك، فهو حاكٍ 
ْصَال ا ِإالَّ  ِر�دُ أُ  ِإنْ  ۚ◌  َعْنهُ  َأْنَهاُكمْ  َما ِإَلىٰ  ُأَخاِلَفُكمْ  َأنْ  ُأِر�دُ  {َوَماقال:  فالمخالفة   ،]٨٨[هود: }حَ إلِْ

إلفساد أو المقصود بها ا ،»إال مخالفتي دتَّ ر �ا أ�ا �كر ما أ«مقصودة لذاتها، المذمومة  هي ال
 مدوحة.أما المخالفة لإلصالح فم ،و�حقاق الباطل

الم–في "فتح الباري" "ابن أبي �بشة، أراد �ه النبي   أحُد  ألن أ�ا �بشة ؛-علیه الصالة والسَّ
 امض".غانتقصت نسبت إلى جدٍّ إذا وعادُة العرِب إذا انتقَصت نسبْت إلى جدٍّ غامض،  ،أجداِدهِ 

لى أشهر إبوه دوا مدحُه نس�عني: إنسان له أجداد، له آ�اء أم، وأب، وأجداد من الطََّرَفْین، فإذا أرا
ا اده شأنً  أجدأجداده، نسبوه إلى أشهر أجداده، و�ذا أرادوا القدح فیه والحّط من شأنه نسبوه إلى أقلِّ 

 .-كما هنا–
َنب، المسجد في صالة الظُّْهر وهَو حامٌل أمامَة بنت ز� -علیه الصالة والسالم–ودخل النبي  

�ی ،بنت ز�نب ى سبتها إلمن ن ع، فال شكَّ أنَّ شرَف النِّْسَبة �جعلهم �عدلون أبوها أبو العاص بن الرَّ
ها، "عادُة العرِب إذا انتقصت نسبت إلى جدٍّ غامض ها، من أبیها إلى أمِّ أبو  ، قالأبیها إلى أمِّ

ِه، -صلى هللا علیه وسلم–النبي  النسا�ة الجرجاني: هو جدُّ جدِّ الحسن   –يالنب هو جدُّ جدِّ  ألمِّ
ِه، وهذا فیِه نظر؛ ألن وهًبا جدَّ النبي  -لیه وسلمصلى هللا ع هِ ا -المعلیه الصالة والس–ألمِّ  سم أمِّ

ة، �ا �ْبشَ كنى أ�إن األْوَقص  :عاتَكُة بنُت األوَقص بن مرَّة بن هالل، ولم �قل أحٌد من أهِل النَّسبِ 
ه، وقیل  عبد  أمَّ ٌر أ�ًضا؛ ألنَّ هو جد عبد المطلب ألمه، وفیه نظ :وقیل: هو جدُّ عبد المطلب ألمِّ

 المطَِّلب: سلمى بنت عمرو بن ز�د الخزَرِجي". 
 طالب:...............

ه ،بلى روف ها معومعروفة �أبیها، لكن لماذا ُ�عدل عن األب إلى األم، وأبو  اقد تكون معروفة �أمِّ
 ؟ العدول عن ذلك لشرِف النِّسبة.مشهور
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ن ز�ٍد رو بإن عم :خزَرِجي، ولم �ُقْل أحٌد من أهِل النَّسبقال: "وأمُُّه سلمى بنت عمرو بن ز�د ال
 ن المحبرمه �تب و "الُمْجَتَنى" ابن حبیب لذَ�ر ابن حبیب في "الُمْجَتَبى" أُ�كَنى أ�ا �ْبَشة، ولكن 

 بیب في "المجتبى": "جماعة من أجدادحومن المنمق، ومنها "المجتنى أو المجتبى". ذ�ر ابن 
ِه، ذ�ر جم -یه وسلمصلى هللا عل–النبي  ِه، من قَبل أبیه ومن ِقَبل أمِّ أجداد  اعة منمن ِقَبِل أمِّ
ِه،  �لُّ  -صلى هللا علیه وسلم–النبي  قَل شة، ونواحد منهم �كنى أ�ا �ب من قبل أبیه ومن قبل أمِّ

جدُّ  -میه وسلَّ ل عصلى هللا–أ�ا �بشَة جدُّ النبي  ْیِخ أبي الَحسن، أنَّ العینيُّ عن ابِن التِّین عن الشِّ 
أنكر فُ�سمَّْون أ�ا �بشة،  ، فقیل له: قیل إن في أجداده ستة-صلى هللا علیه وسلم–ظئر النبي 

 ذلك".
 نه �خافه،له: إ"، قال ابن حجر: "قو بني األصفر �خافه ملكُ  ه �خافه مِلك بني األصفر" "إنه"إنَّ 

) الكسر أو الفتح؟ �عن ا ال �فتح". اآلن األصل فيی� �كسر الهمزة استئناًفا تعلیل  صل فیهاي: األ(إنَّ
 حوه. ٍض، أو األصل أنها مفتوحة وقد تكسر؟ في مقول القول ونتَ قْ مكسورة ثم تفتح في مواضع لمُ 

 طالب:.......
ث لاإن وأن والث الن،أص والثالثُ  ،وَأنَّ  ،مكسورة وتفتح، متََّفق علیه؟ المسألة فیها ثالثة أقوال: إنَّ 

 أصالن. 
 .......طالب:..

 ؟ماذا
 طالب:.....

ن إ :إن المفتوحة أصل �المكسورة، أو �قال :ُتفتح في مواضع، وُتكَسر في مواضع، فهل �قالهي 
 لم ي موضعٍ جْدَنا هذا الحرف فأنَّنا إذا وَ ، و�ترتب على هذا ◌ٍ األصل المكسورة وقد ُتْفَتح لمقتضِ 

ه، لى أصلفماذا نصنع؟ قلنا: ع ،أو ُتفَتحینّص علیه أهُل العلم أنه من المواضع التي ُتكسر فیها 
 األصل �جعله مفتوحة حتى یرد )أن(هي األصل �جعله مكسورة، والذي �قول:  )إن( :الذي �قول

 مقتضي للكسر أو للفتح.
م �فتح الالو یخافه، لا ال �فتحها، ولثبوت الالم في: ئنافًا تعلیلی� ت�كسر الهمزة اسیخافه لإنَّه قوله: "
 في روا�ة أخرى. َلیخافه".یخافه، في: ل

، إنَّ حرفُ  د ما �عدها �الالم، مما الذي یؤ�د، خبر إنَّ أو خبر أنَّ  هأنَّ  واألصلُ  تو�ید ونصب، یؤ�َّ
د �الخبر معه؛ لئال �جتمع مؤ�ِّ  لخبر، د ادان على التوالي، فیفصل بینهما فیؤ�ِّ المبتدأ، لكن یؤ�َّ

 ، في روا�ة أخرى.یخاُفهُ لَ قة، ولثبوت الالم في: لَ زحْ و�سمونها المُ 
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ي فا جاء مستأنف وال سیمه �الم مستأَنف، ألنه �الم ؛ ألنَّ ، �كسر إنَّ إنه �خافهوقال العیني: "
، وقال �عضهم: إنه �خافه �كسر -و�قصد بذلك ابن حجر–الالم �خبرها، وقال �عضهم روا�ٍة 

، و�ن أ�ًضا یني "قلُت: �جوز فتحهاالقائل من؟ الع .قلُت" ".في خبرهاالهمزة ال �فتحها لثبوت الالم 
ا و�ن �ان على ضعٍف على أنَّه مفعول من أجله، قلت: فتحها أ�ًض كان على َضعف، �جوز 

وقد ُقرئ في الشواذ على أنهم  أجله من مفعول أنَّه على ضعٍف  على �ان و�ن أ�ضا فتحها
-السالمعلیه الصالة و –ره لیأكلون". أال أنهم �الفتح في انهم والمعنى: على فتح �الحدیث عظم أم

 ؛ ألجل أنه �خافه ملك بني األصفر". 
قال ابن  ، قال النووي: أما بنو األصفر فهم الروم، أما بنو األصفر فهم الروم.ملُك بني األصفر

 األنباري: سموا �ه".
لى ا من الحبشِة غلب عاألصفر؟ "قال ابن األنباري: سموا �ه؛ ألن جیشً  يلماذا سمي الروم بن

 علم."أ في وقٍت فوطئ نساءهم فولدن أوالًدا صفًرا من سواد الحبشة و�یاض الروم. �هللا  یتهمناح
ن بصفر في التسمیة، وقال إبراهیم الحر�ي: "ُنسبوا إلى األصفر بن الروم، نسبوا إلى األ هذا سبب

، الروم بن عیصو بن إسحاق بن إبراهیم. قال القاضي عیاض: هذا أشبه من قول ابن األنباري 
 في ببسَّ لون إلى األصفر أولى من أن �كون انسبهذا أشبه من قول ابن األنباري". لماذا؟ یُ 

فر من صانهم راد أنهم ألو لو أ بني" الصفرة المتزاج الماء الحبشي �الرومي، لقال: "إنه لیخافه مِلكُ 
 إن جدهمن حجر: "�قال قال: "بني األصفر". وقال ابما ملك الصفر،  قال: أجل هذا االمتزاج،

تزوج بنت ملك الحبشة، تزوج بنت ملك الحبشة فجاء لون ولده بین البیاض  روم بن عیص
زوج مذمومة؟ �عني: بیاض ممأم فرة في اللون ممدوحة والسواد، فقیل له: األصفر". �عني: الصُّ 

 ة أفضل أو بیاض ممزوج �ُحمَرة؟ �صفرَ 
 طالب:......

 نعم.
  ،﴾مَّْكُنونٌ  َبْیٌض  نَُّهنَّ َكأَ ﴿، ]٤٩[الصافات: ﴾مَّْكُنونٌ  َبْیٌض  نَُّهنَّ َكأَ ﴿ْمَرة، نعم. لكن ُمْشَرب �حُ 

قال ابن  وهو بیاٌض ُمشرٌب �صْفَرة، هذا �الم المفسر�ن. ،النَّعام ُض قال العلماء: المراد �ه بی
فجاء لون ولده  ،ج بنت ملك الحبشةتزوَّ  هم روم بن عیص، روم بن عیصإن جدَّ  :حجر: "�قال

 .اد، فقیل له: األصفر، حكاه ابن األنباري وَ بیاض والسَّ بین ال
ته ساَرة أو سارَّة قِّ وقال ابن هشام في "التیجان": إنما لُ   وج ز  -یل�التثق–ب األصفر؛ ألن جدَّ

 .ته �الذهب"ة زوج إبراهیم حلَّ ته سارَ ألن جدَّ  ؛إبراهیم حلَّته �الذَّهب
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 ن، �عني:، موقا �ظهورهجازمً  موقًنا أنَّه سیظهر"."قال أبو سفیان: فما زلت موقًنا، فما زلُت  
وً�ا جازم �ظهوره، قال ابن حجر: "زاد في حدیث عبد هللا بن شداد، عن أبي سفیان: فما زلت مرع

 حتَّى أسلمُت. أخرجه الطبراني". من محمَّد
ه أنَّ  ا: "فما زلت موقنً ! قال؟لماذا ال �خافه أبو سفیانفك بني األصفر �خافه، خاف، مادام ملِ 

ن ا مبي سفیان: فما زلت مرعو�ً اد في حدیث عبد هللا بن شداد عن أقال ابن حجر: "ز سیظهر". 
 د حتَّى أسلمُت. أخرجه الطبراني"محم

ن أنه هو یقَّ وأجا�ه، وت لمَّا سمع هذه المحاورة، وسأل أ�ا سفیان "حتى أدخل هللا عليَّ اإلسالم"
حتَّى ول: "ن، اعتقد، وجَزم أنَّه سیظهر، فصار مرعوً�ا، �قالرَّسول المبعوث في آخر الزَّمان أ�قَ 

ا مأم عنه  لیقیناستقر الیقین في قلبه حتَّى أسلم، فمعناه أنَّه لمَّا أسلم زال ا ،أسلمُت" الغا�ة هذه
 زال؟ 

 طالب:......
 نعم.

، "اإلسالم ليَّ عى أدخل هللا حتَّ : حتى أسلمت، "، حتَّى، قولى أدخل هللا عليَّ اإلسالم"حتَّ قال: "
ى حتَّ "عد، ل و�موجود قبْ  الغا�ة �خالف ما قبلها؟ الیقینُ  �عني: الغا�ة دخول اإلسالم، فهل ما �عدَ 

 أدخل هللاُ  كان ذلك الیقین خفي، لكن لمَّا، الیقین ذلكأي: فأظهرت  ،أدخل هللا عليَّ اإلسالم"
 هذا الیقین. عليَّ اإلسالم أعلنَ 

 عني عندنادیر، �تقال، ى أدخل هللا عليَّ اإلسالم"حتَّ " ذا الیقین ارتفع".أن ه المرادُ  قال: "ولیَس 
د لم زاحتَّى: غا�ة، فهل ما قبلها مخالف أو موافق؟ واضح أنَُّه موافق؛ ألن عنده �قین فإذا أس

 لم ارتفعما أسى أسلم، فلسِلم، فلما أسلم، حتَّ قبل أن �ُ  اه �ان موقنً نَّ إ :الیقین، هل �مكن أن ُ�قال
 ،نبة سبعی�قین بنسبة معینة، ُقْل بنسیرتفع  وحلَّ محله �قیٌن أعظم منه، محتمل؟ أنْ  ،ذلك الیقین

 یض.ى �كون ال �حتمل النق، حتَّ اما �سمى �قینً  مع أنَّه
 طالب:....
 .مفرده، �حتى أدخل هللا عليَّ اإلسالم"ظهر اإلسالم، لكن الغا�ة عنده: " هشك أن ههو ما فی

 طالب:....
 .النَّاس في دین هللا أفواًجادخل 

 اقٍ قین �الیقین ذاك ارتفع وحلَّ محله �قین أرفع منه أو �ذا، الی على �ل حال: لیس المراد أنَّ  
  أعلم.�هللا .ن زادت نسبتهو�

 وصلى هللا وسلم على نبینا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعین.


